
Lassa skole,
Uke 3 og 4

Informasjon til hjemmet:
Månedens

bursdagsbarn:

Hei!

Da er vi godt i gang med 2023! Skifte av klasserom har gått knirkefritt.

Det var mange som sa at det var gøy å få en ny læringsvenn.

I løpet av uke 3 vil vi startet opp med å snakke om og jobbe med våre

ulike følelser. Vi bruker et opplegg som heter: “Spinnville følelser”. Her

blir det vist en film som handler om en av de ulike følelsene. Deretter

samtaler vi og gjør oppgaver til filmen.

Vi fortsetter å jobbe spesielt med å holde orden på gangen vår. Alle er

blitt mye bedre å holde orden på sin plass. Håper dere ser det hjemme

også😀.

Januar:

4. Signe

20. Sunniva

4. Signe

20. Sunniva

Ukene 3 og 4 øver vi på:

❖ Matte: Tiervenner, addisjon + og subtraksjon -

❖ Norsk: Vi repeterer og øver på bokstavene/lydene til Øø, Hh, Bb, Kk, Tt, Pp, Gg og Jj

❖ KRLE: Det gamle testamentet (GT): Noahs ark og Babels tårn.

❖ NSM: Kalenderen, årstider og måneder



Uke 3

På skolen 16.januar - 20.januar:

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Sosial kompetanse

/Samling

Utdeling av lekser

Matte: 0-tallet

symbol og

Norsk:

Repetisjon

Sosial kompetanse

/Samling

Norsk:

Matte: Addisjon

og subtraksjon

KRLE: Noahs ark

Tredeling:

gym, matte,

norsk: Repetisjon

Norsk:

Skrivetrening

Kunst & håndverk:

Fellesbilde

Sosial kompetanse

/ Samling

Matte: Addisjon

og subtraksjon

Norsk:

Flaskeposten

Stasjoner

“Postkassen”

samles inn.

Sosial kompetanse

/Samling

Engelsk: Animals

NSM: Kalenderen

Lekser 16.januar - 20.januar:

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag

Leselekse:

Øv på leseark 16.

Se instr. på arket.

Viktig å bruke lyden til

bokstavene.

Finboka:

Gjør halve siden i boka.

Sjekk godt skrive-

retningen og gjør det så

fint som mulig.

Leselekse:

Øv på leseark uke 16.

Matematikk:

Ark. Husk to sider.

Addisjon

Leselekse:

Øv på leseark uke 16.

Finboka:

Gjør resten av siden i

boka.

Sjekk godt skrive-

retningen og gjør det så

fint som mulig.

Husk å få “Postkassen”

m/leksepermene, Finboka

og Flaskeposten oppi

skolesekken.

Praktisk lekse: Sjekk om du har det som skal være oppi penalhuset; gråblyant, rød/blå

blyant og visk.  Husk å spisse blyantene før skolen.



UKE 4

På skolen 23. januar - 27. januar:

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Sosial kompetanse

/Samling

Utdeling av lekser

Matte: 0-tallet

symbol og

Norsk:

Repetisjon

Sosial kompetanse

/Samling

KRLE: Kristendom:

Babels tårn

Matte:Addisjon og

subtraksjon

Stasjoner

Tredeling:

● gym

● matte

● norsk:

repetisjon

Norsk:

Skrivetrening

K&H: Fellesbilde

Sosial kompetanse

/Samling

Norsk:

Flaskeposten

Matte:Addisjon og

subtraksjon

Stasjoner

“Postkassen”

samles inn.

Sosial kompetanse

/Samling

Engelsk: Animals

NSM: Kalenderen

Lekser 23.januar - 27.januar:

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag

Leselekse:

Øv på leseark 17.

Se instr. på arket.

Viktig å bruke lyden til

bokstavene.

Finboka:

Gjør halve arket i boka.

Sjekk godt skrive-

retningen og gjør det så

fint som mulig.

Leselekse:

Øv på leseark 17.

Matematikk:

Ark:

Addisjon/Subtraksjon

Leselekse:

Øv på leseark 17.

Finboka:

Gjør resten av arket i

boka.

Sjekk skriveretningen

og gjør så fint som

mulig.

Husk å få “Postkassen”

m/leksepermene, Finboka

og Flaskeposten oppi

skolesekken.

Praktisk lekse: Tren, hele uken,  på å henge klærne opp hjemme og sette skoene der de skal

være. Dette trener vi på på skolen også.

Vi ønsker alle to fine uker.

Hilsen oss på førstetrinnet:   Siri, Nina, Heidi og Aina


